
SAKSLISTE mandag 05.09.2011 :

Oppmøtte:
Stine
Andreas
Katja
Tonje (sekretær)
Bjørnar
Stig Andrè

Siden sist
• Hva har vi gjort?

Bjørnar: Har funnet at kontoret ser ut til å være ledig på mandager kl 17.15. 
Eventuelt må vi flytte oss 3.okt. Jobber med et mulig prosjekt om utdanning versus 
forskning; fokuset hos NTNU.

Stig: Er i gang med å sette opp en disposisjon for arbeidet sitt. Har bestilt bord på 
Aisuma.

Andreas: Har satt opp en plan for forelesninger hvor han skal telle hoder. Har skrevet 
om seg selv på bloggen, og har levert skattekort.

Katja: Spurt om de 4000,- som vi har fått innvilget. Fornyet medlemmene på bloggen. 
Kontaktet Uniped for møte med AltUnd, men avventer svar. Har jobbet med å nedskrive 
prosedyrer for hvordan AltUnd har jobbet. Utarbeider en oversikt og retningslinjer for 
hvordan vi arbeider. 

Tonje: Har sendt mail til fakultetene angående strategier for trening i akademisk 
skriving, begynt planleggingen av prosjekt om kompetanseutvikling blant forelesere. 
Har skrevet et blogginnlegg.

• Hva har skjedd på bloggen?

Katja: Har slettet tidligere medlemmer.

Tonje: Har skrevet et innlegg og kommunikasjon ved psy.instituttet.

Saksliste

Bjørnar om prosjekt: Hva er god utdanning? “Undervisningsplikt” versus 
“forskningsfri”. Hvor er oppmerksomheten på, og belønningen til den gode 
undervisningen? 

Stine om prosjekt: Er interessert i å arbeide med bruk av blokkundervisning. 

Profilering: Skal vi profilere oss blant studentene? Vi bør fortsette å benytte oss av de  
sosiale mediene, Universitetsavisa og Under Dusken, for å spre informasjon og gjøre 
oss synlige for studentene. 



Til neste gang
• Hva skal vi gjøre?

Stig: Registrere seg på bloggen. Planlegge prosjektet om entreprenører og karriere 
innen HF. Få ballen til å rulle (For IT i undervisning: Jørgen Yri (spansk undervisning)). 
Ta med brosjyre om studenttinget og velferdstinget til Katja.

Katja: Tar med kontoutskrifter fra Sparebank1. Sjekker om brukerkonto på bloggen for 
de nye. Sende ny invite til Stine for bloggen. Ser på videreutvikling av bloggen.

Andreas: Skal telle hoder i forelesninger.

Stine: Lage profil på bloggen. Finne litteratur om blokkundervisning og planlegge 
videre på prosjekt om blokkundervisning.

Bjørnar: Få tak i informasjon om twitterinnloggingen. Ønsker å skrive et innlegg om 
prosjektoppnåelse på bloggen. Arbeider videre med å finne et prosjekt.

Tonje: Fortsette utarbeiding av prosjekt og konkretisere.

Alle: Se på utformingen av mandatet vårt, for diskusjon og revidering. Middag neste 
mandag kl 18.00 på Aisuma!

• Hva skal inn på bloggen?
Bjørnar: Innlegg om prosjektoppnåelse.
Alle: Oppdater personlig informasjon på bloggen.

• Sekretær
Stig Andrè


